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1. Motivação

O trabalho descrito nesta dissertação contribui para
o projecto H-Know(Heritage Knowledge) 1, um pro-
jecto Europeu de investigação (2009-2011), na área da
gestão de informação sobre rehabilitação de edifı́cios
antigos, restauro e manutenção, com especial foco para
o domı́nio da herança cultural.

Em termos práticos, este projecto pretende desen-
volver uma plataforma sócio-colaborativa onde PMEs
possam partilhar conhecimento sobre actividades de
restauro e manutenção, induzindo a aprendizagem e
treino de parceiros e a colaboração entre eles.

Este estudo irá focar-se na integração de capa-
cidades semânticas para esta plataforma colaborativa
online, como uma forma de melhorar a inferência e
pesquisa de conteúdos produzidos na plataforma.

2. Objectivos

Considerando uma plataforma para suporte a redes
colaborativas de PMEs através de funcionalidades in-
tegradas de rede social e gestão de conteúdos, os ob-
jectivos especı́ficos desta dissertação são:

• Desenvolver um conceito e um método para
uma ”rede social semântica”, que permita
a integração de conhecimento de domı́nio e
conteúdos colaborativos;

• Desenvolver um conjunto de funcionalidades de
classificação e pesquisa embebidas em activida-
des colaborativas (incluindo os conteúdos cria-
dos pela colaboração);

• Desenvolver um método para a criação e uso de
informação semântica em actividades sociais e
colaborativas.

3. Descrição do Trabalho

Para desenvolver a integração de semântica na pla-
taforma H-Know e as funcionalidades associadas, há
uma séries de decisões e análises que tiveram de ser
feitas. Primeiro que tudo, houve a necessidade de ana-
lisar as caracterı́sticas e contexto do projecto, a pla-
taforma e o conhecimento de domı́nio que suporta a

plataforma. Esta foi uma parte importante para com-
preender a importância da integração semântica e para
formular ”Questões de Competência”.

Da análise do problema, foi construı́do um mo-
delo (Figura 1) para descrever semânticamente a pla-
taforma.

Fig. 1 – Conceptualização semântica da plataforma
H-Know

Este modelo usa FOAF [1] e SIOC [2], voca-
bulários standard para expressar semânticamente as ac-
tividades socio-colaborativas, construindo uma onto-
logia da plataforma. O conhecimento de domı́nio é
formalizado usando outro vocabulário standard, SKOS
[3]. Os contéudos da plataforma estão semânticamente
ligados com os conceitos de domı́nio através da propri-
edade sioc:topic que estabelece a ponte com os concei-
tos descritos como instâncias da classe skos:Concept.

A partir deste modelo foi desenhada uma arquitec-
tura (Figura 2) tecnológica para implementar o modelo
e possibilitar aos utilizadores classificarem conteúdos.

Foi decidido usar o Sesame 2 como o Triple Store
para armazenar os metadados gerados na plataforma.
Como a API Sesame está em Java e o Drupal, a fra-
mework usada para construir a plataforma, é construı́do
em PHP houve a necessidade de criar um ”Seman-
tic Parser”para funcionar de intermediário entre Dru-
pal e Sesame. Para aplicar o modelo descrito, a de-
cisão passou por re-utilizar módulos existentes do Dru-
pal3 que exportam metadados semânticos, adaptando-
os ao modelo e exportando esses metadados para o
Sesame. De forma que os utilizadores possam clas-

1H-Know Project Webpage http://www.h-know.eu
2Página do Sesame, http://www.openrdf.org/
3http://drupal.org/
4http://code.google.com/intl/en/webtoolkit/



sificar os conteúdos que produzem na plataforma, foi
construı́do de raı́z uma aplicação Web usando GWT4,
o ”Knowledge Browser”, que carrega a ontologia do
conhecimento de domı́nio e dá aos utilizadores a pos-
sibilidade de escolherem conceitos para classificação
enquanto editam um conteúdo na plataforma. A onto-
logia de domı́nio é gerida usando o editor de ontolo-
gias Protégé5 + SKOSed, uma plugin que possibilita a
criação especı́fica de vocabulários SKOS.

Fig. 2 – Arquitectura semântica da plataforma H-
Know

Para usar os metadados semânticos gerados, foram
desenhadas algumas interfaces facet-browsing. Um
sistema de classificação por facetas permite atribuir
múltiplas classificações para um objecto, possibili-
tando que as classificações sejam ordenadas em mul-
tiplas formas[4]. Podemos pensar em facet-browsing
para diferentes propósitos: pesquisa de utilizadores,
entidades or o mais comum, pesquisa de conteúdos.
Na figura 3 podemos ver um protótipo não funcional
de uma interface de pesquisa por facetas para pesqui-
sar o conteúdo da plataforma H-Know.

Fig. 3 – Protótipo da pesquisa de conteúdo da pla-
taforma H-Know usando facet-browsing

Aplicando filtros, o utilizador pode encontrar re-
cursos de informação que respondem às perguntas de

competência pensadas, como por exemplo: ”Que en-
tradas de blog publicou o Manuel sobre processos
de rehabilitação de uma igreja?”, filtrando o criador
por ”Manuel”, o tipo por ”blog-entry”e no domı́nio
de conhecimento, ”Construction Result Space”por
”Church”e ”Contruction Process”por ”Restoration”.

4. Conclusões

Todos os metadados gerados, seguindo o mo-
delo desenhado, são armazenados fora da plataforma
num triple store nativo, Sesame. Por isso, temos
todos os conteúdos criados na plataforma H-Know
semânticamente descritos, prontos a ser consumi-
dos por qualquer aplicação que queira aproveitar a
informação disponı́vel na plataforma H-Know.

O uso dos metadados semânticos gerados na plata-
forma é uma área que não teve implementações durante
esta dissertação. Foram estudadas e conceptualizadas
interfaces de facet-browsing para realizar pesquisas so-
bre as classificações semânticas, mas essas interfaces
não foram desenvolvidas devido a limitações de tempo.

O trabalho desta dissertação não está obviamente
completo e há alguns melhoramentos e novos desen-
volvimentos que podem ser feitos.

Pensando sobre os desenvolvimentos que foram
feitos nesta dissertação podemos pensar em melhorar a
usabilidade do ”Knowledge Browser”ou implementar a
sincronização de alterações na plataforma com os me-
tadados semânticos armazenados no triple store. Neste
momento, os metadados semânticos são exportados de
uma vez da plataforma para o triple store.

Quanto a novos desenvolvimentos, as interfaces de
facet-browsing que foram conceptualizadas devem ser
desenvolvidas, os metadados FOAF e SIOC podem ser
re-utilizados em aplicações que consumam este tipo
de metadados ou podemos melhorar o ”Knowledge
Browser”por exemplo apresentando nele para além da
informação sobre os conceitos de domı́nio, conteúdos
da plataforma classificados pelos utilizadores com es-
ses conceitos.
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